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PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA  

EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 
- SESIUNEA IUNIE 2013 - 

 
 

ÎNSCRIEREA ŞI DEPUNEREA LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE: 
 
1. 11 – 18 iunie 2013 - la secretariatul facultăţii, în zilele lucrătoare. 
2. Actele necesare: 

• Fişa de înscriere – se ridică de la secretariat sau se descarcă de pe site-ul facultăţii în vederea 
completării şi obţinerii avizului coordonatorului ştiinţific al lucrării de disertaţie pentru 
prezentarea şi susţinerea acesteia în faţa comisiei; 
Absolvenţii care nu vor prezenta fişa de înscriere avizată de coordonatorul ştiinţific nu 
vor fi înscrişi. 

• Acordul scris al coordonatorului stiintific cu privire la tema lucrarii de disertatie; 
• Declaraţie pe proprie răspundere în sensul că absolventul este autorul lucrării şi răspunde de 

originalitatea conţinutului acesteia - formularul tip se ridică de la secretariat sau se descarcă de 
pe site; 

• Fişa de lichidare – se ridică de la secretariat sau se descarcă de pe site în vederea obţinerii 
semnăturilor; 

• 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm; 
3. Lucrările de disertaţie vor avea menţionată pe copertă denumirea disciplinei din planul de 

învăţământ la care urmează să fie susţinută lucrarea şi se vor depune la secretariat în perioada 
înscrierilor, respectiv 11 -18 iunie 2013. 

4. Lucrarea de disertaţie va trebui să aibă minim 40 pagini, scrise cu Times New Roman, caractere de 
12, la un rând şi jumătate, iar notele de subsol vor trebui scrise cu caractere de 11, la un rând. 
  

 
 
 

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CARE PROMOVEAZĂ EXAMENUL DE DISERTATIE 
Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, 
adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma. În caz 
de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor 
diplomelor, potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3271/14.02.2012, 
art. 14, alin (2). 
 

 
 

 

 D E C A N, 

 

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias 


